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Gençliğimizde,
ne yazık ki,
İslâmî Ve Kültürel
câhilliğimizin
hiç de
farkında değilmişiz.
1970‟li yıllardan beri
sürdürmekte olduğum incelemelerim
sırasında,
eşsiz
olduğunu
her an gördüğüm,
İslâm Ve Kültürümüz‟ün,
mutlak gerçeklere dayalı olan
inceliklerini
öğrenme fırsatını
yakalayabildiğim
anlarda,
îtiraf etmeliyim ki,
duyduğum heyecan ve huzur,
eskilerine oranla,
anlatılacak gibi
olmuyor!

Yazar, particilik taassubunu reddeder, Türkiye Gemisi’nin batmamasının garantisinin, İslâmî istikâmet
doğrultusundaki çalış-malarda olduğuna inanır ve bu nedenle İslâmî istikâmeti benimseyenlerin tarafındadır. Yazar
hakkında daha fazla bilgilenmek isteyenler, aşağıdaki internet adresini tıklayabilirler:
http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTİ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf

Hâlen de
devam eden
araştırmalarımda,
Halkımız arasında
eskiden beri bilinen ve
en güzel bir yaşam tarzı olarak
saydığım,
“Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol!”
sözünün,
Mevlânâ‟nın bir eğitim düstürü olduğunu da
görmüş ve öğrenmiştim.

İsmet İnönü‟nün Kültürümüzü Redd-i Miras Belgesi

Bana
burada huzur veren
asıl nokta,
modern dünyânın
henüz
farkına
yeni yeni varmakta olduğu,
“şeffaflık”
adı verilen tarzın,
Milletimiz tarafından
yüzyıllardan beri,
bir hayat tarzı olarak,
yaşanıyor
olmasıydı.
Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu,
Amerika‟da
Gazâli‟nin
Kimyâ-yı Saadet adlı eserinin
tam
orijinalini
incelediği zaman,
“Gördüm ki bu eserini yazdığı zaman
Gazâli,
Batı‟dan
600 sene öndeymişΩ…”
Ω
Kimyâ-ı Saâdet: Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu, Amerika’da Gazâli’nin Kimyâ-yı Saadet adlı eserinin tam
orijinalini incelediği zaman, “Gördüm ki bu eserini yazdığı zaman Gazâli, Batı‟dan 600 sene öndeymiş…” demekte
ve devam etmektedir.
“Batasıca Batı, Güneş bile Batı’dan batar, Doğu‟dan doğar. Gene bir gün Güneş doğacak. Hiç merak
etmeyin. Batı’da 1600, 1700’e kadar tıp mı vardı? Vebâ salgını olduğu zaman, Londra’da Osmanlı’dan (son
zamanlarda çamur atılan) hekimler çağrılıyordu ki, vebâ salgınını durdursunlar diye… 1000 sene önce Bağdat,
Selçuklular devrinde bilim merkezi idi, herkes bilim öğrenmeye oraya gidiyordu. Baş müderris Nizâmülmülk’ün
kurduğu dünyâca ünlü Nizâmiye Medreseleri (Tarzanca dershânesi değil)…
Gazâli, 20 cilt Kimyâ-ı Saâdet isimli kitabını burda yazıyor. Mutluluğun Kimyâsı... Yurtdışında bu kitabı
herkes biliyor… Birçok dile çevrilmiş… Türkiye’de okutmazlar... Gazâli, herkes 20 cildini birden okuyamaz diye, l

demektedir.
Bu,
Yurdumuz‟da
1930‟lu ve 1940’lı yıllarda
temelleri atılan,
ne
müthiş
bir Kültür düşmanlığıymış ki,
o kadar okullarda
tahsil gördüğümüz hâlde
bizlere,
İslâm Ve Kültürümüz
hiç ama hiç
öğretilmemiş …
Bir bilim adamı olarak
bilimsel incelemelerim sonunda
bugün,
şu
cilt (olarak bütün 20 cildin) özetini yazmış... Çocuklara da bâzı anafıkirleri vermek için, çocukların anlayacağı
biçimde, el kitabı şeklinde yazmış…
Kimyâ-ı Saâdet, o gün bilinen kimyânın elementlerinden başlıyor. Kimyâ lâfı bile, „ehemi‟ bizden gitti
Batıya... Bilimde ilk bakışta en az 400 terim Batıya bizden gitmiştir.
Gazâli hayâtın kimyâsını anlatıyor. Kan dolaşımı, bir takım salgıların kana karışıp insanın ruh hâlini
etkilediğinden bahsediyor. Bunları okurken birden aklıma geldi ki, Gazâli kan dolaşımını vs. 1000 yıl önce bulup
yazmış… “Batıda kan dolaşımı ne zaman keşfedildi?” 1670’de Harby, kurbağada kan dolaşımını keşfetmiş… 1000
sene evvel Gazâli bunların daha ayrıntılısını anlatıyor, Kimyâ-ı Saâdet’te… Gazâli Selçuk Türkü‟dür, Arap değil…
Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu, Büyük Uyanış, Ekim 2002, Otopsi Yayınevi..

“Gazetelerinizin son günlerdeki neşriyatı arasında dinden bahis bazı yazı, mütalaa, ima ve temsillere
rastlanmaktadır. Bundan sonra din mevzuu üzerinde gerek tarihi, gerek temsili ve gerek mütalaa kabilinden olan
her türlü makale ve fıkra ve tefrikaların neşrinden tevakki edilmesi (sakınılması) ve başlanmış bu gibi tefrikaların en
son on gün zarfında nihayetlendirilmesi.” (T.C. Başvekâlet Matbuat Umum Müdürlüğü, İç Matbuat Dairesi, 1945)”
“Biz her ne şekil ve surette olursa olsun, memleket dâhilinde dini neşriyat yapılarak dini bir atmosfer
yaratılmasına ve gençlik için dini bir zihniyet fideliği vücuda getirilmesine taraftar değiliz.” (T.C. Dâhiliye
Vekâleti-Matbuat Umum Müdürlüğü Sayı:658 17.Mayıs.l942 ) (KAYNAK. Eşref EDİP-KARA KİTAP.” Alındığı
İnternet Elektronik Adresi,
http://reddulmuhtar.com/index.php/160-ilahiyat-fakultelerinde-yetisen-belamlar.html, En Son Erişim Târihi:
23.04.2014.

sonuca
varmış bulunuyorum ki,
Millî Kültürümüz
insan tabiatına,
yâni
insan fıtratına,
en uygun
olarak gönderilen
İslâm‟ın yaşanmasıyla
ortaya çıkmış
bulunuyor / bulunmaktadır.

